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Programa para a Assembleia de 2015 (Guatemala)  

 
Segunda Feira – 23 de Março    Todos temos a mesma força!  

 
Sessão de Abertura:  Laurence de la Brosse, Presidente da AIC Internacional 

Introdução à metodologia facilitadora: Secretariado Internacional da AIC  

Oficina: Conhecendo uns aos outros – revelando nossas forças: Secretariado Internacional da AIC  

Relação desse material com a Doutrina Social da Igreja:   

Padre Eli Chaves dos Santos, Conselheiro Espiritual da AIC 

  

Terça Feira – 24 de Março   Trocas para realizarmos nossos sonhos  

 
Uma experiência na Colômbia: AIC Colômbia 

Oficina sobre a troca de forças/presentes/habilidades: Carmen Duhne 

O Diploma da AIC: compartilhando as forças da rede AIC: A Equipe do Diploma  

Melhores práticas na AIC no que se refere à educação como um processo de duas vias:  

Serviço de Projetos  

Relação desse material com a Doutrina Social da Igreja:  

Padre Eli Chaves dos Santos, Conselheiro Espiritual da AIC  

Melhores Práticas da AIC:  

Advocacia – Aliette de Maredsous, Vice-Presidente da AIC e Coordenadora das Representações 

Internacionais da AIC e Dee Mansi, Presidente da AIC- Reino Unido  

Levantamento de Fundos – Gayle Johnson, Ex Presidente da LCUSA  

 

Quarta Feira – 25 de Março   O sonho da rede AIC  
 

Sessão Plenária: 

O sonho da rede AIC, celebrando seu 400° aniversário: Sigrid Marz, Grupo de Prospecção 

Os recursos financeiros que precisamos: Babeth Gindre, Tesoureira da AIC Internacional  

Propostas para atualização da situação legal da AIC: Tayde de Callataÿ 

Relação desse material com a Doutrina Social da Igreja: 

Padre Eli Chaves dos Santos, Conselheiro Espiritual da AIC  
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Quinta Feira 26 de Março   Caminhando para o nosso 400° Aniversário … Ação! 

 
Caminhando para o nosso 400° aniversário – como podemos tornar a AIC conhecida?  

Maru Magallanes, Representante da AIC com a Família Vicentina  

Nosso futuro: 400 e 500 anos, uma ocasião para ser re-encantada!  

Padre Eli Chaves dos Santos, Conselheiro Espiritual da AIC  

Seminário de Fechamento sobre a metodologia facilitadora:  

Alicia Duhne, Presidente Associada e Coordenadora Regional da AIC para a América Latina   

 

Com o apoio generoso de:  
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Introdução à Assembleia 

Laurence de la Brosse, Presidente da AIC Internacional 

Querida Yolanda, 

Obrigada pela saudação calorosa. Em nome de todos os membros da AIC, é verdadeiramente uma 

grande alegria estar na Guatemala, um país tão belo.  

Obrigada Irmã Elena Herrera, Representante da América Central e administradora dessa Casa que 

recebeu a todas nós como a qualquer Irmã… obrigada por tornar a nossa estada aqui uma experiência 

tão agradável.  

Estamos cientes de todo o trabalho que vem sendo realizado e de todo o esforço que vem sendo 

empregado desde o último ano para tornar essa Assembleia um evento bem-sucedido, e agradecemos 

do fundo de nossos corações. Agradecemos a todas as voluntárias da AIC Guatemala que foram parte 

desses preparativos, assim como a todas as pessoas do Secretariado Internacional.  

Fortes laços sempre uniram a AIC Guatemala a AIC Internacional, e nesse momento gostaria de saudar 

publicamente Maria Luisa Castillo de Mata, conhecida por todos como “Güichita”… Desde 1971, 

juntamente com Claire Delva, Maria Luiza tem sido uma grande promotora da AIC na Guatemala. Ela 

também foi membro do Comitê Executivo da AIC no período entre 1976 e 1985.  

 

Queridas Presidentes da AIC e Voluntárias, 

Prezados Membros da Congregação da Missão da Companhia das Filhas de Caridade, 

Queridos Tradutores, 

Obrigada pela presença aqui.  Como voluntárias da AIC, cada uma de nós é importante elo nessa 

corrente que continua a ser formada por quase quatrocentos anos.   

Quero nesse momento me dirigir àquelas voluntárias que estão participando de uma assembleia 

internacional pela primeira vez: vocês são o futuro da Associação. Permitam-me que compartilhe uma 

experiência pessoal que aconteceu aqui na Guatemala há cerca de vinte anos quando participei de uma 

assembleia da AIC pela primeira vez.   

Retornei à França com grande entusiasmo e reverência, resultado da realidade que vi nos muitos grupos 

nacionais que estavam a servir nossos irmãos e irmãs menos afortunados. Espero que todos vocês que 

participam dessa Assembleia pela primeira vez voltem à suas casas e a seus grupos convencidas e 

orgulhosas de pertencer à AIC.    
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Nessa ocasião falamos sobre “autodesenvolvimento” que para nós, voluntárias na Europa, era um novo 

conceito. Mas esse conceito partiu de vocês, voluntárias da AIC na América Latina. Vocês 

desenvolveram esse conceito a partir de suas próprias experiências e convicções, ou seja, vocês 

perceberam que as pessoas que vivem em situação de pobreza têm o direito de participar do processo 

de autodesenvolvimento. Hoje afirmamos que essas pessoas não apenas tem o direito, mas a obrigação 

de participar de seu próprio desenvolvimento.    

Desde 2011 a AIC tem focado o seu ministério na educação, meio essencial na luta contra a pobreza.  

Mais especificamente focamos o nosso ministério na educação das mulheres (as mulheres 

representam 80% das pessoas para quem ministramos). 

Oliver Schuter, o Repórter Especial da ONU sobre o direito à alimentação, salientou o fato de que à 

medida em que a mulher tem maior acesso à educação e informação, e um maior entendimento de 

seus direitos, seus filhos sentem menos fome.   

O tópico da Assembleia de 2015 é:  

Valorizando nossas forças, 

tornemo-nos agentes da educação como um processo de ida e volta. 

O valor das forças de cada indivíduo: 

Recentemente li um livro escrito pelo economista francês, Xavier Fontanet, e fiquei fascinada com sua 

percepção: Nenhuma crise financeira, e isso inclui a crise atual, foi solucionada sem a participação de 

todos. Cada membro da sociedade (independentemente de onde morem) é indispensável e até mesmos 

as tarefas mais humildes tem um profundo significado. Assim sendo, cada pessoa deveria se convencer 

do fato de que ele / ela tem uma tarefa importante a cumprir e a sociedade necessita dessas pessoas e 

de suas contribuições ... É importante que cultivemos “ nosso jardim” e isso, ao menos, é de nossa 

responsabilidade. Concluindo, então, cada pessoa deve assumir a responsabilidade por sua vida, vista 

que apenas dessa forma que as pessoas revelam sua dignidade.   Essa análise reflete nossas próprias 

convicções e, além disso, tal análise reflete a Doutrina Social da Igreja.    

Como membros da AIC, a educação que acontece no contexto de situações de pobreza, não apenas 

educamos as pessoas a fim de ajudar pessoas carentes.   A educação deve sempre envolver pessoas “ 

iluminadas” e deve valorizar a habilidade dessas pessoas para agir em benefício próprio. Cada pessoa 

possui uma força única e tem algo a compartilhar com as outras pessoas.    

Para que transformemos situações de pobreza, pobres e ricos, da mesma forma, devemos ajudar uns 

aos outros e valorizar uns aos outros como indivíduos.  

Logo, educação significa que vemos a realidade de uma nova maneira, que focamos a nossa atenção 

em homens e mulheres, em suas forças e em seus sonhos (e não nas suas fraquezas ou defeitos que 
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eles devam superar). Esse processo envolve pensamento positivo e implica em uma mudança na forma 

com que agimos e na forma como percebemos as situações. A Equipe do Secretariado Internacional 

nos guiará com o “ Método Constelação”.   

Esse método consiste no apoio aos pontos fortes das pessoas a fim de que o sonho comum possa ser 

realizado. Espera-se que vivenciemos isso durante a Assembleia.  

2017 vem chegando: em dois anos celebraremos 400 anos seguindo São Vicente de Paulo e 

continuamos a acompanhar pessoas menos favorecido material e espiritualmente.  Assim sendo, 

fazemos as seguintes questões: o que você deseja, em relação ao futuro da AIC? Que recursos 

possuímos para que possamos tornar esse sonho realidade?  

O nosso ministério é componente integral da missão da Igreja: proclamar as boas novas das pessoas 

menos favorecidas e promover uma sociedade justa onde todas as pessoas possam viver com 

dignidade.  

Desde o século XIX, quando a industrialização criou uma série de novos problemas, a Igreja promoveu 

o que vem sendo chamado de A Doutrina Social da Igreja. Podemos dizer que a doutrina social reafirma 

as palavras de Cristo, vista que se aplica às atividades sociais e políticas dos membros da Igreja Católica 

(ou seja, a cada um de nós), de forma que todas as pessoas possam viver com dignidade. A Doutrina 

Social da Igreja baseia-se no princípio que todas as pessoas são amadas por Deus da mesma forma. O 

ser humano por exemplo é o centro da Doutrina Social da Igreja.  

Em sua mensagem Quaresmal o Papa Francisco nos presenteou com o seguinte princípio: Nessa 

comunhão de santos, nesse compartilhamento das coisas sagradas, ninguém possui nada sozinho, mas 

compartilha com as outras pessoas.  Compartilhar com as outras pessoas significa compartilhar não 

apenas os nossos recursos materiais, como também nossos esforços e habilidades. Todas as tardes 

Padre Eli Chavez, nosso Conselheiro Espiritual Internacional nos ajudará a refletir sobre nossa atividade 

e a situar o nosso ministério dentro do contexto da Doutrina Social. Dessa forma o nosso ministério 

terá dimensão universal.    

Para maior claridade nessa reflexão, gostaria de citar algumas palavras do Cardeal Decourtray, 

Arcebispo de Lyon, França:  

Nunca houve um homem que demonstrasse maior respeito pelas outras pessoas do que Esse Homem.  

Jesus sempre enxergou a esperança em cada pessoa que conheceu … Ele viu esperança e avistou 

possibilidades extraordinárias. Conheceu uma pessoa que apesar de suas limitações, pecados e/ou 

crimes, foi chamado para realizar atos grandiosos, um chamado para um futuro melhor.     

Jesus não disse: Essa mulher é infiel, estúpida, marcada pelas atitudes morais e religiosas do meio em 

que vive, apenas uma outra mulher que não é vista com seriedade.  
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Ao invés disso, Jesus pediu a essa mulher que lhe desse um copo de água e começou uma conversa 

com ela.  

Jesus não disse: aquela mulher que tentou tocar meu manto é uma histérica.  

Jesus a ouviu, conversou com ela e a curou.  

Jesus não disse: essas crianças são um incômodo. 

Jesus disse: “Deixai vir a mim as crianças, não as impeçais, pois, o Reino dos céus pertence aos que se 

tornam semelhantes a elas”. 

Jesus não disse que o Centurião era um invasor.  

Jesus disse: Em nenhuma pessoa em Israel encontrei tamanha fé.  

Jesus não disse: Esse valentão nada mais é do que um renegado.  

Jesus disse: Pedro, você me ama?  

Sabemos que quando participamos nessa Assembleia estamos envolvidos em uma atmosfera de 

oração… as orações de todas as amigas da AIC que nos acompanham nesse momento em nossa história. 

Sabemos que também podemos contar com a intercessão de nossos santos patronos, São Vicente de 

Paula e Santa Luisa di Marillac.  
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Introdução à Metodologia Facilitadora 

Secretariado Internacional da AIC 

Os membros do Secretariado apresentaram uma metodologia que teve um impacto poderoso na forma 

como os membros da AIC agiriam e viveriam suas vidas … também teve um impacto na vida pessoal das 

voluntárias. Aqui, nos referiremos a esse fato como metodologia facilitadora.  

Esse método teve início com um médico belga, e, para melhor entender esse processo fomos 

apresentadas a um exemplo muito concreto. Devido ao problema da malária, muitos grupos 

distribuíram milhares de “mosquiteiros” e, exceto em muitos poucos casos, os resultados não foram 

muito positivos.  O que foi diferente nesses poucos casos onde esses resultados foram positivos?   

Nessas comunidades, as próprias pessoas confrontaram a situação e buscaram uma solução para o 

problema, buscando outros meios.    

O que essa experiência nos diz? Em nosso ministério, algumas vezes não tentamos impor atitudes sem 

levar em consideração as pessoas que estão vivendo a situação? Não somos culpadas em dizer às 

pessoas o que você tem que fazer?  

A metodologia facilitadora nos lembra que devemos leva rem consideração alguns passos importantes:  

 A participação dos beneficiados em nosso ministério … devemos conversar com eles antes de 

iniciar um projeto 

 Os beneficiados devem estar motivados e devemos ajudá-los a descobrir suas habilidades e 

talentos;   

 Devemos confiar na habilidade das pessoas em tomar decisões por si mesmas, e devemos 

buscar apoiar suas propostas;   

 Não devemos sermos desencorajados, uma pessoa irá semear, mas nem todas as sementes 

criarão raízes.  

A metodologia facilitadora permite que nós:  

1) Mudemos nossas atitudes e deixemos de lado o hábito de sermos “experts”;  

2) Valorizemos e confiemos nos beneficiados e em suas habilidades;  

3) Conheçamos as pessoas como seres humanos … isso levará a um encontro entre semelhantes.  

Quando visitamos os beneficiados pelo nosso ministério, devemos enxergá-los como amigos, seres 

humanos com os quais podemos aprender, pessoas com um passado, futuro, e também sonhos.  

O olhar de São Vicente era apreciativo de Deus, logo devemos ser mais atentos ao escutar as pessoas 

e aprender com elas. A principal característica de um facilitador é a de saber escutar pois só assim, as 

outras pessoas falarão de si mesmas e compartilharão seus sonhos.  
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Ouvi uma pessoa dizer: um dia, alguém me disse que tenho certas habilidades, certos dons. Essa foi a 

primeira vez que alguém me disse isso e agora sei usar essas habilidades e esses dons. As vezes podemos 

não ser capazes de identificar as habilidades e os talentos das pessoas, mas todas as pessoas os tem. 

Após descobrir esses talentos, podemos começar a falar sobre nossos sonhos e sobre o que queremos 

alcançar juntos. Ajudamos as pessoas a descobrir talentos e habilidades, e, nesse processo somos todos 

educadores e aprendizes... é uma troca mútua. Esse processo é simples e eficaz e pode ser utilizado 

onde quer que estejamos... não são necessários recursos e a única coisa que precisamos fazer é 

mudarmos nossa atitude.  

Talvez, o grande desafio é o de esquecer o que já aprendemos. Precisamos ouvir as outras pessoas e 

trocar ideias com as mesmas. Alguém já disse que somos mais fortes e mais ricos devido as experiências 

que compartilhamos com as outras pessoas. Compartilhar e dividir, com outras pessoas, homens e 

mulheres, nos torna mais fortes como seres humanos. Devemos nos convencer de que toda a pessoa 

tem um talento e diferentes habilidades. Assim sendo, devemos reservar um tempo para conhecer 

melhor as pessoas, mudarmos nossas atitudes e adotarmos a postura da gratidão.  

 

Workshops: conhecendo uns aos outros – revelando nossas forças  

Formamos cinco grupos de aproximadamente vinte e cinco pessoas.  

O objetivo do workshop: aprender como descobrir o outro como um ser humano e aprender a escutar 

a outra pessoa de forma que possamos identificar, apreciar e revelar as forças das pessoas (evitamos 

focar nas fraquezas das pessoas).    

 Primeira etapa: quem somos nós? 

As participantes foram convocadas a encontrar um 

par e apresentarem-se umas às outras de forma bem 

familiar e humana, ou seja, sem usar títulos ou 

referências ao nível de escolaridade.  Esse exercício 

fez com que as pessoas revelassem suas forças, que, 

então foram registradas em um pedaço de papel. 

Então, no grupo, cada pessoa apresentou as forças da 

companheira e colocou em um mural o pedaço de 

papel onde as forças foram registradas.  Houve então um diálogo sobre o processo de deixar de 

ser uma “expert” para ser uma facilitadora.   

Compartilhamos aqui alguns dos comentários: “é um bom exercício pois pudemos falar sobre as 

nossas forças e sobre nossas vidas … e temos poucas oportunidades de assim o fazer, 
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especialmente em nosso ministério com aquelas pessoas menos favorecidas”... “é bom nos 

engajarmos nessa prática e continuar a assim o fazer em nosso ministério”.   

 Uma experiência desse método no ministério da AIC  

Um resumo dos subgrupos (3 ou 4 pessoas) foi apresentado ao grupo maior, para que tudo isso 

pudesse ser aplicado nas pessoas que acompanhamos. Uma participante disse que aplicaria 

essa dinâmica com os pais da creche com a qual ela trabalhava. Duas outras participantes 

falaram sobre usar isto enquanto as pessoas estão jogando dardos, cartas, etc.  Uma outra 

participante sugeriu a realização de uma pesquisa com os pais das crianças da escola, fazendo 

três perguntas a eles: qual o seu sonho para o seu filho ou sua filha quando ele/ela se tornar 

adulto?   O que você está fazendo para que esse sonho se torne realidade?  Como nós 

voluntárias podemos lhe ajudar?  

Durante os quatro dias da Assembleia, vivenciamos o método facilitador e as diferentes etapas nesse 

processo:  

Primeiro dia: descobrimos quem somos, como indivíduos e passamos a entender que todos 

possuímos forças e talentos e fomos capazes de identificar e apreciar esses presentes e essas forças: 

aqui falamos sobre as forças da AIC, das candidatas ao Comitê executivo, da rede de trabalho da AIC e 

das forças de cada participante.    

Segundo dia:  conversamos umas com as outras sobre nossas forças e nossos sonhos (o nosso sonho 

é uma motivação para a mudança e permite que planejemos o nosso futuro)  .. Em um workshop 

pudemos conversar sobre as nossas forças e sobre as melhores práticas da AIC (projetos, o programa 

sobre o diploma, advocacia e levantamento de fundos).  

Terceiro dia: conversamos sobre o sonho da AIC e do 

nosso plano de ação (aonde queremos ir e como chegar 

lá): o caminho para o nosso 400° aniversário de fundação, 

os recursos financeiros da AIC e o escopo legal da AIC.  

Quarto dia: Vamos agir!  Chegamos a um entendimento 

mais profundo sobre as nossas forças como membros da 

AIC e elegemos um novo Comitê Executivo.   

Troca de forças – uma experiência na Colômbia  

AIC-Colômbia apresentou a estória de Jacqueline Moreno, como exemplo de valoração, apreciação e 

compartilhamento de dádivas e forças.   

Jacqueline trabalha no distrito de Bella Flor, uma área muito pobre na cidade de Bogotá. A sua 

experiência de vida a conscientizou de suas dádivas e as de outras pessoas. Baseando-se nessa 
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experiência Jacqueline desenvolveu a filosofia de desenvolvimento da comunidade, que baseava-se em 

uma troca de habilidades / forças … e isso levou à criação de “ bancos de trocas de talentos”.   

O objetivo desses bancos era o de ajudar as pessoas menos favorecidas a descobrir suas forças e realizar 

seus sonhos.  Jacqueline promoveu um ambiente humano nas vizinhanças mais desfavorecidas, dessa 

forma evitando a desintegração da sociedade ao ajudar as pessoas a recuperarem a dignidade perdida 

através de ações pró igualdade. Todos foram convidados a participar e a se tornarem agentes 

comunitários. O elemento essencial era o de que a comunidade acreditava em si mesma e estava 

convencida da sua força.   De acordo com Jacqueline, todos possuímos forças e é através do partilhar e 

compartilhar das mesmas que podemos realizar os nossos sonhos. E é através desse partilhar que nos 

tornamos peças chave para acelerar a atividade empresarial.  

Os participantes foram convidados a refletir sobre as seguintes questões: Que forças vocês podem 

perceber em Jaqueline?  Quando vocês vivenciaram esse compartilhar de forças / talentos / 

habilidades? Que forças vocês compartilharam?  

Vários grupos de voluntárias da AIC–Colômbia deram seus testemunhos sobre os seus centros. Como 

resultado, pudemos ver que o compartilhar de forças nos faz realizar nossos sonhos ... e, sim, é 

importante ousar sonhar! É importante que nos conheçamos melhor; é importante confiar nas outras 

pessoas e não esquecermos de quem está perto de nós.   

Jacqueline finalizou a sua apresentação nos lembrando que Deus deu talentos a todos nós … essas são 

benesses de Deus que nos pede que sejamos responsáveis pelas mesmas e por nossos talentos.  

 

Workshop sobre o compartilhar de nossas forças – Carmen Duhne 

Essa sessão começou com as pessoas trabalhando 

individualmente. Conscientes do fato que somos todos 

criados por Deus, somos todos obras das mãos de Deus e 

assim sendo, possuímos forças ... cada participante foi 

convidado a refletir sobre a sua missão, a missão que lhe 

foi confiada (a sua paixão é a sua missão). Os 

participantes também foram desafiados a refletir nas 

coisas que haviam aprendido e nas bênçãos recebidas 

por Deus.    

Uma de nossas tarefas era a de assumir o papel de facilitador, devemos ser seres humanos que 

valorizem as forças das outras pessoas, assim como nossas próprias. Devemos estar em uma relação 

com atitudes positivas e apreciativas. Devemos ser capazes de aceitar o fato de que as outras pessoas 
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podem nos ajudar a crescer e, assim sendo, podemos viver melhor ... somos capazes de nos tornarmos 

mais caridosos e de aprofundarmos a nossa espiritualidade.   

A fim de nos tornarmos mais cônscios dessas realidades nas quais nos engajamos em dois tipos 

diferentes de exercícios, em grupos de três. Assumimos papéis diferentes para que pudéssemos 

representar as diferentes pessoas que foram apresentadas nas muitas e diferentes estórias que 

escutamos:  

1. No primeiro exercício, A foi um (a) beneficiário (a) que relatou seu problema e B era um (a) 

voluntário (a) que deveria ouvir e aceitar o que estava sendo dito; C era um (a) observador (a). À 

luz do problema que estava sendo relatado, o (a) voluntário (a) deveria expressar três tipos 

diferentes de comportamento: pena, culpabilidade e ajuda, a fim de descobrir novas alternativas.   

Os participantes trocaram de papeis de forma que cada pessoa teve a oportunidade de assumir um 

papel diferente. Ao fim do exercício os participantes compartilharam com um grupo maior o que 

haviam vivenciado e observado.     

Dentre outras coisas, observamos: a piedade parecia não ajudar a situação; a raiva parecia impelir 

asa pessoas a ir em frente; há a necessidade de permitir que as pessoas expressem seus 

sentimentos para poderem curá-los: Perdão é um processo que pode levar um longo tempo; a 

aceitação da outra pessoa é de vital importância.  

Em busca de novos caminhos é importante considerar a primeira relação e não a situação por si ou 

o problema. Tentamos ajudar as pessoas a descobrir como eles mesmos podem confrontar a 

situação, ou em outras palavras, como eles podem resolver a situação e, assim, resolver outras 

situações semelhantes.  

2. No segundo exercício, A foi o beneficiário que falou sobre um importante desafio que ele/ ela tinha 

de confrontar; B foi o voluntário que deveria ouvir e aceitar a outra pessoa; C era o observador. O 

voluntário (a) deveria ouvir com atenção, fazer perguntas, mas não dar conselhos; (b) deveria 

perguntar: O que você deseja? Qual o seu sonho? Qual o resultado almejado? (c) tem que ouvir a 

pessoa a encontrar a sua força para confrontar o desafio; (d) buscar alternativas.  À luz de suas 

forças, o que você deverá ser capaz de fazer? Há alguma alternativa viável? Como podemos 

progredir juntos?   

O workshop foi encerrado com os participantes, mais 

uma vez trabalhando individualmente. Cada 

participante escreveu em estrelas de papel os nomes 

das pessoas que eles acreditavam ter valorado suas 

próprias forças. Todas essas estrelas foram colocadas na 

parede para que todos pudessem visualizá-las e vissem 

o impacto que podemos ter uns para com os outros. 
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Relação desse Material com a Doutrina Social da Igreja  

Padre Eli Chavez, CM, Conselheiro Espiritual Internacional  

23 de Março: Todos temos forças e capacidades  

Durante essa Assembleia, a AIC deseja refletir e desenvolver dois temas importantes que 

provavelmente modificarão dois grandes pilares:  

1. Educação: A AIC está convencida de que a educação entendida como um processo de duas vias, 

é um dos elementos chave na prevenção da pobreza e na luta contra a mesma. Isso ocorre 

principalmente com as mulheres.   

2. A celebração do 400° aniversário da AIC: A AIC deseja aprofundar o conhecimento sobre a 

missão Vicentina, missão essa de serviço para com as pessoas mais necessitadas e, de forma 

renovada, deseja futuramente desenvolver esse ministério dentro da Igreja e da sociedade.  

A AIC deseja buscar a orientação da Doutrina Social da Igreja. Essa doutrina contém um conjunto 

de valores e de princípios que tem suas bases no Evangelho e no ministério da Igreja Católica - esses 

valores estão relacionados à realidade social, política, econômica e cultural. A doutrina social, 

então, poderia ser vista como uma proposta evangélica, no que concerne a construção de uma 

civilização de amor, sob a perspectiva do humanismo fraterno e holístico1.  Logo, a doutrina social 

da Igreja é indispensável para o acompanhamento e para a consistência evangélica para o ministério 

da AIC, vista que objetiva o cumprimento dos objetivos na área de educação e na celebração do seu 

400° aniversário de fundação.  

Podemos ressaltar dois elementos importantes na doutrina social da igreja:  

 Dignidade humana:  todo ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus e destinado para a 

vida eternal em comunhão com Deus, possui uma dignidade que o torna superior às outras entidades 

criadas.  Todas as pessoas, independentemente de qualquer característica distinta, é digna de respeito. 

Toda a violação do direito humano consiste em uma ofensa ao Criador.   

 O princípio do bem comum afirma que todos os bens são para o uso de todas as pessoas. O bem 

comum é sempre orientado para o progresso da pessoa: a ordem social e o seu progresso deveria estar 

subordinado ao bem do ser humano, e não ao contrário.  O bem comum pressupõe a necessidade de 

criação de estruturas que promovam a justiça social e uma abordagem comunitária para a vida humana. 

A dignidade do ser humano e o princípio do bem comum deve orientar o ministério e a contínua 

essência da AIC. Nessa luta contra as várias formas de pobreza e suas causas, em suas tentativas de 

                                                
1 O Compêndio da Doutrina Social (Libreria Editrice Vaticana, 2004) estabelece cinco princípios fundamentais no que se refere à doutrina social da Igreja: 
O PRIINCÍPIO DA DIGNIDADE DO SER HUMANO, O PRINCÍPIO DO BEM COMUM, O PRINCÍPIO DASUBSIDIARIEDADE e o PRÍNCIPIO DA SOLIDARIEDADE, 
assim como os valores fundamentais da vida social, ou seja, verdade, liberdade e justiça.   
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promover a educação e de renovar a Associação, a AIC e cada voluntária   envolvida nesse trabalho não 

deveria ministrar focando apenas em um foco. Ao invés disso, todos os participantes deveriam buscar 

uma perspectiva mais ampla que é o desenvolvimento da vida e o respeito pela dignidade de todas as 

pessoas, especialmente as mais necessitadas.   Então, todos os nossos esforços em nossas vidas 

privadas e como membros da AIC são para o bem comum da AIC e dos homens e mulheres mais 

necessitados.    

24 Março: Trocando ideias para tornar os sonhos realidade  

Na doutrina social da Igreja, a solidariedade e a opção pelos menos favorecidos são dois ensinamentos 

extremamente importantes. O ensinamento social católico proclama que todas as pessoas devem 

cuidar uns dos outros, por nossos irmãos e irmãs, especialmente pelos menos favorecidos e os mais 

vulneráveis. Somos uma família humana e vivemos em um mundo independente. Solidariedade é a 

determinação firme e perseverante de se comprometer com o bem comum. Ou seja, o bem de todo e 

cada indivíduo, pois realmente somos responsáveis uns pelos outros. A interdependência mútua das 

pessoas confere à cada indivíduo uma obrigação ética no que se refere às outras pessoas, à comunidade 

e à tarefa de se estabelecer uma sociedade justa e humana. À medida em que trabalhamos pelo bem 

comum, a proteção dos indivíduos mais pobres e mais vulneráveis, é uma demanda fundamental, 

especialmente se desejamos ter alguma esperança de se ter um equilíbrio nas relações sociais e na 

busca de uma vida digna para todas as pessoas. Tornarmo-nos totalmente imersos na situação humana, 

deve-nos levar à uma maior solidariedade e atividades preferenciais, em nome das pessoas que são 

negativamente afetadas pela ausência de poder e a presença de privações.  

Em Jesus, a solidariedade e a escolha pelos pobres não era apenas um sentimento humano, uma 

demanda ética no que se refere à busca de um bem comum e de justiça social.  Jesus ampliou os 

horizontes humanos e revelou que a solidariedade e uma preocupação especial para as pessoas que 

vivem em estado de pobreza, estão enraizadas no amor de Deus.  À luz da fé, os menos favorecidos são 

os beneficiários privilegiados do amor de Deus, vista que Jesus se identificou com essas pessoas e, assim 

a solidariedade continua, especificamente nas dimensões cristãs de gratidão, caridade, perdão e 

reconciliação.  

Quando a solidariedade para com as pessoas que vivem em estado de pobreza é vivida à luz do 

Evangelho, essa solidariedade nos leva à caridade, ao amor de Deus e ao amor do semelhante, que é o 

significado da vida cristã. A solidariedade e a escolha pelas pessoas menos favorecidas são, acima de 

tudo uma manifestação de justiça que está intimamente relacionada com a caridade. Expressões de 

solidariedade e comprometimento em nome daqueles que são menos favorecidos, pressupõem que 

estamos engajados em um trabalho que busca eliminar as estruturas que geram a pobreza e a exclusão 

social. Somos chamados a ser servos de Jesus e a nos sacrificarmos para transformar as pessoas, nos 

encorajando a criar um mundo melhor, um outro mundo que antecipe e prepare essas pessoas para a 

vinda do Reino de Deus e de sua justiça.    
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25 Março: O sonho da rede AIC  

Hoje refletimos sobre e alimentamos o sonho da rede AIC quando do seu 400° aniversário.  Dois 

elementos da doutrina social da Igreja (intimamente ligados um ao outro) podem nos ajudar a nos 

tornarmos pessoas iluminadas e fazer com que esse sonho se torne realidade: participação e 

subsidiariedade.    

 Participação:  é importante e necessário que todas as pessoas participem e juntas busquem o bem 

comum e o bem-estar de todas as pessoas, especialmente as menos favorecidas.  O ensinamento social 

da Igreja afirma que a participação é parte de toda nossa existência e consiste em uma maior 

conformidade com os valores do Evangelho.  A participação é uma responsabilidade de todas as pessoas 

quando se engajam em um processo de construção de uma sociedade mais justa.   

 O princípio da subsidiariedade lida primordialmente com as responsabilidades e limites dos seres 

humanos, grupos sociais e organizações governamentais no que se refere a seus direitos e deveres de 

participar.  Esse princípio afirma que uma autoridade maior não deveria realizar uma função que pode 

ser exercida efetivamente em um nível mais baixo.  O princípio de subsidiariedade protege as pessoas 

de abusos por parte das autoridades mais elevadas e conclama essas autoridades a ajudar as pessoas 

e os grupos intermediários a realizar as suas tarefas.  

Para que esses princípios de participação e subsidiariedade devem ser concretizados e produzir frutos 

dentre nós, gostaria de ressaltar a necessidade de focar a nossa atenção em três áreas:   

a) No que se refere ao ser humano, a participação e subsidiariedade pressupõem uma atitude 

participante e responsável (aqui, possibilidades pessoais, responsabilidade institucional e nível de 

responsabilidade dentro do grupo ou da instituição devem ser levadas em consideração). A participação 

é essencial para o sucesso de qualquer iniciativa ou projeto.  

Há inúmeros benefícios: as pessoas não mais são passivas e se tornam agentes ativos que desejam 

expressar suas opiniões  e fazer uma contribuição positiva à tarefa que está sendo considerada ; isso 

facilita para que a  ação comprometida seja efetiva, participante e transparente ; isso evita ações 

individualistas que são manipuladas por uma ou mais pessoas para controlar um projeto ; isso cria um 

ambiente estimulante de pesquisa coletiva e criatividade. ; todas as pessoas envolvidas são capazes de 

aprender como o resultado de uma troca de ideias e habilidades ; isso leva ao dinamismo , ao 

desenvolvimento e à uma avaliação continuada para alcançar os objetivos.  

A participação responsável das pessoas é o mais importante. Também, na AIC, como um grupo de 

voluntárias engajadas na ação, é igualmente importante se promover a participação alegre que surge 

do entendimento espiritual da vida. No treinamento espiritual e técnico da AIC, além de encorajar 

novos voluntários, são altamente indispensáveis a alta qualidade e a participação criativa.    
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b) Com respeito à ação da AIC, a participação responsável (sabendo-se que a finalidade é o bem 

comum), deve desenvolver um espírito de colaboração que, por sua vez, é expresso através do 

estabelecimento de relações com outras pessoas (agentes sociais) ... essa colaboração deve se mover 

em duas direções.    

Primeiramente, em uma direção vertical (“ad intra” – ação própria da AIC), logo há a necessidade de se 

refletir e desenvolver uma série de ações, atitudes e meios que capacitarão os voluntários a se 

tornarem mais engajados em um trabalho melhor organizado, articulado e renovado, um trabalho que 

esteja de acordo com os objetivos comuns.  A subsidiariedade respeita o direito de atuar em cada nível 

de autoridade, mas não nega a necessidade de coordenação e colaboração mútua.   Os vários níveis da 

AIC (local, nacional e internacional) devem aceitar suas tarefas específicas e devem se ajudar 

mutuamente para cumprir essas tarefas e, assim devem trabalhar juntos em equipe.  

Em segundo lugar, à nível horizontal (“ad extra” e no que se refere à ação participativa e a 

subsidiariedade) quanto mais ampla e mais complexa essas realidades se tornam, isso apenas significa 

que as outras pessoas necessariamente se envolverão e, assim, novas relações de colaboração serão 

estabelecidas.  Sendo uma associação de caridade, a AIC deve se dirigir as pessoas em estado de 

pobreza de tal forma que os torne mais conscientes da necessidade de participar do processo de 

desenvolvimento como sujeitos ativos e não objetos passivos ;  como uma associação eclesiástica, a AIC 

deve agir em concordância com a Igreja e ao mesmo tempo em que preserva a sua autonomia, a AIC 

deverá participar dos processos pastorais da diocese e da paróquia; como uma associação Vicentina, a 

AIC é chamada colaborar com a Família Vicentina ; como um grupo organizado que opera junto à 

sociedade, deve ser reconhecida. Há muitas possibilidades para alianças e colaboração para com outros 

grupos sociais e organizações governamentais que promovam o desenvolvimento humano e social.   

c) No que se refere à metodologia – a dinâmica da participação responsável requer uma metodologia 

de comunhão e participação. A AIC é chamada a seguir o exemplo de São Vicente de Paula que sabia 

como se engajar em grandes projetos comunais e participativos. São Vicente de Paula soube se engajar 

em tais projetos com uma abordagem de equipe. Precisamos deixar de lado nossos modos 

individualistas e sectários e aprendermos como abraças a colaboração como um projeto de vida e uma 

estratégia para a nossa atividade. Nessas situações onde a atividade da AIC está sendo realizada por 

apenas uma pessoa ou poucas pessoas (pessoas que se veem como “proprietários do trabalho”) e onde 

a metodologia não é utilizada, a AIC tem “pouco futuro” e pode facilmente sucumbir devido a “asfixia 

ou anemia”. A participação nos níveis distintos é 

indispensável quando consideramos um 

comprometimento que envolve a realização de um 

projeto, quando consideramos o cultivo de uma 

comunhão espiritual e o trabalho em equipe – tudo que 

irá fornecer à AIC uma funcionalidade harmoniosa e 

frutífera.  
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Caminhando rumo a nosso 400° aniversário 

Laurence de la Brosse e Maru Magallanes Negrete 

Introdução: O sonho da rede AIC quando da celebração do seu 400° aniversário  

Estamos nos aproximando do 400° aniversário de fundação e devemos aproveitar essa oportunidade 

para compartilharmos com as outras pessoas, o que nos motiva. Isso significa que devemos 

compartilhar o nosso sonho de ser parte da AIC, associação comprometida e solidária para com as 

outras pessoas, que é profética e vive de acordo com o espírito de São Vicente de Paula.   

Muitos de nossos contemporâneos estão à procura de algum sentido em suas vidas e temos a 

oportunidade de mostrar a essas pessoas o que descobrimos.  

Se estamos convencidos do que estamos fazendo, podemos convencer as outras pessoas a participar 

conosco. A nossa melhor publicidade é o nosso testemunho: 150.000 voluntários em todo o mundo 

ministrando para o bem dos menos afortunados na sociedade, oferecendo serviços sociais. Todos nós 

juntos formamos essa constelação da AIC.   

Como tornar a AIC conhecida- caminhando em direção ao nosso 400° aniversário  

Começaremos mostrando o programa que foi preparado pela AIC para a celebração do nosso 400° 

aniversário de fundação:   

2013-2014: Internalização de nosso carisma  

 O livreto espiritual de Outubro 2013: “Encante-se com Cristo pelas pessoas menos favorecidas”.  

 O livreto espiritual de 2014: “Encantemo-nos pelo projeto de São Vicente”.  

2015-2016: Comunicar a realidade da AIC que se encanta com:  

 A Assembleia Internacional das Delegadas;  

 A nossa identidade 

2017: 400° aniversário, celebremos com entusiasmo:  uma AIC que encanta e é encantada e que respire 

o perfume da caridade.  Coloquemo-nos no presente momento de 2015-2016, tempo de comunicação. 

Sob a perspectiva da AIC, a comunicação tanto interna quanto externa, tem sido uma de suas 

prioridades. Comunicação é um processo de interação entre “Eu” e “outras pessoas”.   Há as pessoas 

que doam e as que recebem, e, claro, há uma mensagem. Há algum tempo a AIC vem ressaltando a 

importância da comunicação. Isso fica evidente nas resoluções que foram aprovadas nessa área 

durante a Assembleia Internacional em Chantilly, França (1985), em Assis, Itália (1990), na Antígua, 

Guatemala (1994), em Escorial na Espanha (2011).  Para a AIC a importância da comunicação no 

momento atual é inquestionável e esse fato é visto como “uma estratégia de ação”.  
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Visibilidade:  seu significado – o que é e o que pode ser tornado visível; o que podemos ver. Podemos 

tornar visível o maravilhoso ministério da AIC; podemos tornar conhecidas as atividades nas quais as 

voluntárias estão engajadas; podemos buscar formas de sermos entrevistadas para as mídias de 

comunicação como rádio, TV e podemos utilizar as redes sociais para a comunicação.   

Objetivo: nos tornarmos mais visíveis a fim de promover a Associação e tornar as outras pessoas cientes 

de nossos valores, nossas conquistas e atividades.   

Por que devemos tornar o nosso ministério visível para as outras pessoas?  

1. Pois nossos projetos são valiosos e essenciais;  

2. Pois as atividades da AIC tocam o coração de nossa sociedade;  

3. Pois precisamos nos assegurar de que a nossa Associação será capaz de continuar o seu 

ministério.   

É importante desenvolvermos uma estratégia para tornar a AIC conhecida.   O objetivo deveria ser: 

tornar o nosso ministério e os nossos princípios Vicentinos conhecidos em todo o mundo, conhecido 

para as pessoas em nosso próprio país e em nossa localidade. Fazemos isso para motivar os membros 

da sociedade a abraçarem e apoiarem esse ministério em nome das pessoas menos favorecidas.   

Estratégias Específicas: À níveis internacional, nacional e local desejamos que a nossa espiritualidade e 

que as características do ministério Vicentino e nossos projetos bem-sucedidos se tornem conhecidos 

… trabalhamos com grande alegria ao mesmo tempo em que celebramos o fato de que com a ajuda de 

Deus podemos nos engajar nesse ministério em nome das pessoas menos favorecidas.  

Foram feitas algumas propostas interessantes a esse respeito, dentre as quais citamos o projeto de uma 

logomarca que enfatizaria os 400 anos de caridade.  

A apresentação foi concluída com: 

 As palavras do Papa Francisco: (que parecem ter sido escritas especialmente para as voluntárias 

da AIC): “Não devemos temer a bondade, o carinho.  Não devemos nunca nos esquecer que o 

autêntico poder é o serviço. Isso significa ajudar às pessoas, demonstrar preocupação carinhosa 

por cada e por todas as pessoas, especialmente as crianças, os idosos, as pessoas necessitadas, 

essas pessoas que são as últimas em quem pensamos” (Homilia de 29 /03/2013). 

 Referências Bíblicas: “E, também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma 

vasilha. Pelo contrário, coloca-a no lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na 

casa” (Matheus 5:15). “Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será 

contra nós?” (Romanos 8:31). “Tudo posso naquele que me fortalece” (Filipenses 4:13).  

 As palavras de São Vicente: “Dê-me um homem ou mulher de oração e eles serão capazes de 

fazer qualquer coisa” (CCD:XI:76). 
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Nosso futuro, uma oportunidade e uma ocasião para sermos re-

encantados  

Padre Eli Chaves dos Santos, Conselheiro Espiritual da AIC 

A AIC quer que seu 400° aniversário de fundação seja uma oportunidade de novamente nos tornarmos 

inspirados e que possamos ter maior projeção no futuro.  

Quatrocentos anos após a experiência spiritual de São Vicente de Paula, que deu origem à AIC, essa 

associação de caridade quer mais uma vez se tornar inspirada em sua vocação Vicentina em nome das 

pessoas menos favorecidas, e deseja continuar a existir por muitos mais anos no futuro. Esse desejo 

significa que a AIC deseja se renovar no que se refere à inspiração mística e carismática de sua fundação 

e também deseja reafirmar essa inspiração como a orientação fundamental para a sua vida e o seu 

trabalho, dessa forma e, de acordo com as palavras de São João, a nossa Associação não perderá o 

amor que tínhamos desde o início (cf. Revelação 2:4). 

1. À luz desse primeiro amor, a AIC é desafiada a desenvolver um processo contínuo de conversão 

e renovação.  Em vista dessa atual situação de mudança e das novas necessidades históricas, é 

necessário que retornemos às fundações, às bases, para que a instituição e seus membros se 

renovem de acordo com a perspectiva da vitalidade do significado original da sua fundação e de 

seus objetivos, e para suplantar a rotina e implantar no centro da associação a jovialidade da 

herança que nos foi transmitida por seu Fundador. Esse processo exige a conversão e a mudança, 

tanto do indivíduo quanto das estruturas e também requer uma reinterpretação do significado de 

suas fontes. Assim, à luz dessa reinterpretação, os membros da associação devem buscar métodos 

operacionais efetivos e eficazes e que possam ser aplicados à realidade atual.    

2. A AIC está convidada a usufruir da autêntica fonte de inspiração – a experiência Vicentina …  Pois 

apenas dessa forma os membros poder corajosamente reproduzir a integridade, a criatividade e 

santidade de seu Fundador (e para assim o fazer harmonicamente com o clamor das pessoas menos 

favorecidas).  Servir aos pobres em Cristo e a Cristo nos pobres   é o primeiro amor que devemos 

inspirar, animar e renovar a vida e a atividade da AIC. Esse amor, quando vivido com humildade e 

simplicidade, nos dá novas forças, suaviza a nossa cruz, nos enche de esperança e dá sentido a 

todos os nossos sonhos e a nosso trabalho.   Eis a experiência fundamental, o significado absoluto 

e total que trará nova inspiração aos membros da AIC.   Logo, é essencial que renovemos a nossa 

experiência de encontrar Jesus, o servo dos pobres.   Se não possuirmos essa experiência espiritual, 

nada teremos e assim a vocação da AIC perde a sua vitalidade evangélica. 

3. A paixão por Cristo nos pobres e nos pobres em Cristo, faz com que a AIC mais uma vez se renove. 

São Vicente foi cativado pelos pobres e ele os via sob a perspectiva de Deus e com a estima que 

Jesus nutria por eles. Os pobres eram o sacramento de Cristo e, logo, é essencial que os 

conheçamos, que nos tornemos seus irmãos e irmãs, amigo, que nos insiramos e participamos de 
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suas vidas. As pessoas menos favorecidas e o mundo no qual essas pessoas vivem, é o mundo onde 

a vida e as atividades da AIC ocorrem. De acordo com São Vicente, os pobres são uma escola; eles 

evangelizam e criam a possibilidade de um processo de mão dupla de doar e receber, uma troca 

de ideias e dádivas. Os membros da AIC inspiram-se mais uma vez quando e se encontram e 

conversam com essas pessoas menos favorecidas, que sempre tem o potencial de nos evangelizar.   

Também é durante esse encontro e diálogo com os pobres que podemos criar um encontro místico 

com Deus que, em Cristo, torna as voluntárias pessoas participantes em sua vida e na sua missão 

e ministério profético, o que, por sua vez torna as voluntárias amigas que trabalham em 

solidariedade com os pobres, e servas que abraçam a causa da justiça.    

4. Para nos renovarmos nesse primeiro amor e para se projetar quanto ao future, a AIC precise ser 

uma associação “que caminha para frente”. Como uma associação eclesiástica, a AIC é convidada 

a abraçar a proposta do Papa Francisco e se tornar “ uma igreja   que segue em frente”, que 

abandona a atitude que prega que “sempre fizemos dessa forma” e, assim possa desenvolver a sua 

missão de forma criativa que ao mesmo tempo responda às demandas do processo de 

evangelização (cf. Evangelium Gaudium, #20-33).  Uma associação de caridade ou um grupo de 

voluntários que participam dessa estrutura e dos auto interesses da associação, seria, na realidade, 

ser um grupo que existisse por si só e estaria traindo o chamado para servir aos menos favorecidos.   

A caridade implica em um movimento crítico e profético para a inserção na sociedade. Com as 

inspirações da espiritualidade Vicentina e com os princípios e valores da Doutrina Social da Igreja, 

torna-se necessário buscar novas atitudes, estruturas e atividades coerentes para que não se peque 

por ações rotineiras, insignificantes e não criativas que não possuem o poder de transformação e 

que não atendem aos chamados dos menos favorecidos.    

Concluo com as palavras do Papa Francisco “os pobres são os destinatários privilegiados do 

Evangelho», e a evangelização dirigida gratuitamente a eles é sinal do Reino que Jesus veio trazer. 

Há que afirmar sem rodeios que existe um vínculo indissolúvel entre a nossa fé e os pobres. Não os 

deixemos jamais sozinhos!”  (Evangelii Gaudium, #48).  À luz dos atuais desafios e possibilidades 

históricas, as palavras acima reafirmam a essência da nossa vocação Vicentina e também servem 

de alerta aos membros da associação.  
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Assembleia Estatutória 2015 

Tayde de Callataÿ 

A Assembleia Estatutória foi realizada em 26 de Março 

de 2015 e as trinta e cinco (35) associações com direitos 

totais estavam presentes ou foram representadas.  

O relatório de atividades do Comitê Executivo (2013-

2014), o relatório financeiro e o orçamento provisional 

2015-2016, foram todos aprovados.   

De acordo com a proposta que submetemos aos 

membros do Comitê Executivo, ficou-se decidido que 

modificaríamos o sistema de taxas de associação (algo que não vinha sendo realizado há algum tempo). 

Assim sendo, os países onde o PIB não exceda €8.000 (oito mil euros) irá pagar uma taxa anual de 

associação no valor de €1.5 por voluntária (ou a quantia equivalente em dólar); os países onde o PIB 

exceda €8.000 terá uma taxa anual de associação no valor de € 4 por voluntária (ou o seu equivalente 

em dólares).  

A Assembleia tomou conhecimento do fato de que a AIC-Malta não é mais uma associação de direitos 

totais e também que o grupo de Gana não existe mais. O Comitê Executivo apresentou dois grupos que 

estão sendo formados:  AIC-Egito e AIC- Irlanda. 

Foram aprovadas diversas modificações na Constituição e no Estatuto. Essas modificações foram 

propostas pelo Comitê Executivo para que os textos pudessem ser atualizados, e também para 

assegurar um melhor desempenho da instituição. De forma mais específica, as modificações foram 

realizadas para refletir a reorganização que aconteceu no Secretariado Internacional e também reduziu 

o número de membros do Comitê Executivo para redução de custos.   Houve também uma proposta de 

se utilizar o voto eletrônico quando necessário.  

Durante a Assembleia, os membros do Comitê Executivo (2015-2017) foram eleitos.  O Comitê 

Executivo é composto como se segue:  

Alicia DUHNE        Presidente 

Maria Eugenia MAGALLANES NEGRETE    Vice-Presidente 

Aliette de MAREDSOUS    Vice-Presidente 

Anne BEMMO    Associada 

Elisabeth GINDRE   Associada 

Gayle JOHNSON   Associada 

Sumaia SAHADE ARAUJO    Associada 

Selina Antonia SUAREZ FERMIN    Associada  



 
23 

 

Discurso da Nova Presidente 

Alicia Duhne 

Queridas Amigas, 

Antes de mais nada gostaria de agradecer a todos vocês pela confiança em mim depositada para que 

eu possa representá-las como membro da AIC.  

Como voluntárias enfrentamos muitos desafios, e acredito que juntas e com a ajuda de nosso senhor e 

de São Vicente, podemos enfrentar todos esses desafios.  

Gostaria de dizer que quando muitas de vocês aqui presentes (e muitas que aqui não estão nessa 

Assembleia) me fizeram o convite e sugeriram que eu fosse a nova Presidente da AIC, a minha primeira 

reação foi “ claro que não! ” Como todas vocês, me tornei associada à AIC para servir às pessoas que 

vivem diretamente em estado de pobreza e não assumir um papel como agora o faço. Sei e continuo 

consciente do fato de que ainda devo me aprimorar em muitas áreas. Mas, como vocês todos sabem, 

aceitei esse cargo, dizendo a vocês e a Cristo que contribuirei com minhas cinco bisnagas de pão e meus 

dois peixes ... e vocês farão o resto.   

Compartilho agora com vocês meus sonhos para a AIC, esperando que eles também se tornem seus 

sonhos.  

Sonho com uma AIC comprometida e responsável. Consciente das grandes injustiças desse mundo e 

que possamos nos engajar em ações que permitirão que as pessoas vivam com maior dignidade.  

Sonho que todas a voluntárias não terão medo e aprofundarão a sua espiritualidade ... cientes do fato 

de que é o próprio Cristo a quem servimos e que nos acompanha em todos e quaisquer atos das quais 

participamos como Vicentinas.  

Sonho que como voluntárias seremos pessoas íntegras e que nossas vidas darão testemunhos de uma 

vida cristã. I  

Sonho que sempre seremos apaixonadas por nosso ministério Vicentino e que sempre desejaremos nos 

tornar pessoas melhores. Sonho que todas seremos orgulhosas da AIC.   

Sonho que nunca deixaremos de ser alegres e otimistas e que possamos agregar mais pessoas para 

nosso lado. Que possamos sempre confrontar todas as situações de maneira positiva! I dream that we 

will never lose our joy and our optimism so that in this way we might attract others to join our ranks.   

Sonho que os ensinamentos de nossos Fundadores São Vicente de Paulo e Santa Luisa di Marillac, e a 

Doutrina Social da Igreja serão os fortes pilares que nos capacitarão a aprender a como ser melhores 

Vicentinas.  
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Sonho que dia após dia em nosso ministério Vicentino seremos ainda mais criativas a medida em que 

nos engajamos em nossas atividades de empoderamento. Que possamos sempre ministrarmos juntas 

como um grupo e com aqueles que se beneficiarão de nosso serviço...  

Sonho que todas as voluntárias poderão descobrir a força que possuem dentro de si mesmas e que 

também possam ajudar seus irmãos e irmãs a fazer o mesmo.  

Sim, sonho com muitas coisas! A lista poderia continuar e continuar... Sonho que vocês sonham comigo, 

que sempre seremos capazes de sonhar e que sempre seremos apaixonadas por nosso ministério... 

Sonho que a cada dia teremos um amor ainda maior por nosso dom.  

Muito obrigada por me convidar a ministrar com vocês. Farei o melhor que puder e sempre tentarei 

estar próxima a vocês para que “lado a lado” possamos descobrir um novo caminho pelo qual possamos 

viajar juntas.  

Peço as suas orações para que o espírito de Cristo e de São Vicente possa me acompanhar durante essa 

jornada que me foi confiada.  

Recebam um forte abraço e meu sincero amor.  

Muito Obrigada!!! 

 

 

 


